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2009. ÉVI HÁLAADÁS ÉS
ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
Lelki események:
Szentségek kiszolgáltatása:
KERESZTELŐ:
2008-ban 34; 2009-ben 24;
ESKÜVŐ: 2008-ban:11; 2009-ben 9.
TEMETÉS: 2008-ban 78 és 2009-ben 91.
Ebből sajnos csak 12-en részesültek a szent
kenet szentségében.
SZENTGYÓNÁS: Hála Istennek sokan keresik a kiengesztelődést a szentmisék előtt. Az
Úr Jézus óriási ajándéka, hogy megszabadulhatunk a bűneinktől. A megmagyarázás nem
elég…
SZENTÁLDOZÁS: 2009-ben kb. 21.500-an
járultak e szentséghez. Ebben benne vannak a
másodszori áldozások és a Katolikus Iskolánkban történő szentáldozások.
ELSŐ SZENTÁLDOZÁS: 22 gyermek volt
májusban elsőáldozó.
BETEGEK SZENTSÉGE: Minden hónap
első péntekén 7 betegnek viszem el az Oltáriszentséget. Ezen kívül néhány külön hívás is
volt. A Betegek kenetét február 15-én ünnepélyesen a 11 órai szentmisén 15 idős és beteg
testvérünk vette fel.
EGYHÁZIREND SZENTSÉGE:
Csépány Gábor diákonus szentelése Esztergomban május 16-án, szombaton volt. A plébánia nagy közössége bensőségesen ünnepelte
a helyszínen Istennek ezt az ajándékát.

További események:
Minden szombaton az esti szentmise után
szent zsolozsmát tartunk, ezzel veszünk részt
az Egyház közös imájában.

SZENTSÉGIMÁDÁS: volt templomunkban január 26-án és augusztus 8-án az egyházmegyei folyamatos szentségimádás részeként. Továbbá minden hónap 3. szerdáján
imaóra este 7-8 óráig az ifjúság rendezésében.
Július 3-ról 4-re virradóan éjszakai virrasztás
volt templomunkban a Magyar Hazáért.
NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Ebben az esztendőben, főtisztelendő Kerényi
Lajos piarista atya tartotta a nagyböjti lelki-
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gyakorlatot, melyről lelkileg gazdagodva térhettünk haza,
Hajnali szentmiséken sokan voltak és legtöbben kitartóan minden nap. Naponta 50 körül
járultak szentáldozáshoz. Minden hónap utolsó szombatján idősek teadélutánja. Nagy baj,
hogy az idősek nem szakítanak időt egymásra.
Honnan vesznek akkor példát a fiatalok?
A LAUDATE KÓRUS énekkar vezetésében
változás történt: Gógucz Emma vette át a vezetést. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
Jakabné Kovács Mártának sokévi áldozatos
munkáját megköszönjem!
A 9 órai szentmiséken a Scola leánykar segít
imádkozni, a ministránsok egész évi hűséges
szolgálata, a Karitász csoport folyamatos
munkája említendők.
2009. jún. 18.-án volt a főoltárunk szentelésének a 100. évfordulója. Jún. 21-én este mondtunk ünnepi szentmisét.
TEMPLOMUNK BÚCSÚJÁN, aug. 20.-án,
Ft. Darvas Kozma József csíkszeredai esperes
atya mondott magával ragadó szentbeszédet.
Felvidékről vendégül fogadott gyerekek előadása és kerti összejövetel tette örömtelivé az
ünnepet.
Ministráns-tábor Kehida-Kustyánban, Leány-tábor Szécsényben, mind közösség erősítő események.
Fontos dolog még ebben az esztendőben:
Megújult a Plébániai Képviselő Testület:
2009. ápr. 19.-én választottunk a hívők szavazatával új tagokat. Sajnos a Főegyházmegye
jóváhagyása miatt csak szeptember 27-én tudtuk az este 6 órai szentmisén az ünnepi esküt
letenni. Majd, megválasztotta a Testület Dr.
Gerber Gábort elnöknek.

Bérmálás szentségét is felvették 17-en
október 18.-án a 11 órai ünnepi szentmisén Ft.
Dr. Gaál Endre nagyprépost úr által, akit a
Főpásztor küldött.
Egyre többen vesznek részt a Szent Ignác
„irányításával” történő bensőséges előkészületeken a nagy ünnepekre.
Katalin bál volt november 28.-án. Örömteli
ünneplés egy kis szomorúsággal: lehet, hogy
utoljára voltunk a régi kultúrházban…?
A kéthavonta megjelenő „Kertvárosi Krónika” nem csak mindenről értesít, hanem színvonalas cikkekkel is ellát bennünket.
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Anyagi dolgok:
Számokat most nem tudok közölni, mert a
könyvelő nem hozta el a novemberi zárszámadást. Viszont megköszönni meg tudom a
Kedves Hívek áldozatos támogatását. A templom kívülről megújult. Istennek legyen hála,
még az áfa emelés előtt. A kétszer 800.000 Fthoz még sok kellett, hogy 4,5 millió legyen,
de megvan. Szereztünk pályázati pénzt a plébánia nyílászáróira, azt is meg kell csináltatni.
Javaslatokat szeretnék kérni a Kedves
Testvérektől, a Kripta rendjére és megújítására! Nagyon félek a tűztől és nagyon nem
szeretem a rendetlenséget.
Javaslatok jöhetnek írásban, vagy telefonon:
369-03-93. Köszönöm.
Kegyelmekben gazdag, reményteljes
Újesztendőt kívánunk mindenkinek!
Pályi László plébános

A plébániai Boldog Gizella
Karitászcsoport
tevékenysége
a 2009. évben
I. Támogatások, gyűjtések, adományok és
eljuttatásuk:
1. Élelmiszerosztás – Nehéz helyzetbe kerültünk. Az élelmiszerbanki segítséget megszigorították: a szeretetszolgálatoknak a kerületi
önkormányzattal kellett szerződést kötni ahhoz, hogy az EU-s Élelmiszerbanktól segítséget kaphassanak. A főegyházmegyei ÉszakPesti Karitászrégió vezetője a szerződéskötés
bonyolultságát kiemelve tájékoztatott erről
bennünket.
Az
újpesti
plébániák
karitászközösségeinek összefogásáról nem
volt szó, így a szerződéskötéssel kapcsolatos
teendőkre sem kerülhetett sor. Tudomásunk
szerint – ha nem is a plébániai karitászok – de
egy kerületi segélyszervezet és a kerületi önkormányzat között jött létre szerződés az EU-s
élelmiszersegélyekre.
Az említettek miatt csak alkalmilag tudtunk
osztani azt, amink maradt az előző évről, a
kedves hívek adományaiból, valamint a külhoni gyermekek ellátásából megmaradt tartós
élelmiszert. December közeledtével a régi EUsegélylistán szereplők egyre többen érdeklődtek: „mert, hogy milyen jó volt az a kis tészta,
mindig volt mihez nyúlni.” Megnéztük a szek-
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rényt. Szomorúan láttuk: már nincs mihez
nyúlni!
De nem hagytuk magunkat! Úgy érezzük: a
Szentlélek Úristen tanácsolta: ha a máltaiaknak lehet, sikerül, miért is nem lehetne és sikerülne nekünk is a közeli Kaiser’s-ben kiülni
szép kis táblácskánkkal, szívhez szóló szöveggel. Megkaptuk az engedélyt a bicskei
központtól és december 12-én 8-14 óra között
számítottunk a jószívű adakozókra. Nagy boldogság volt számunkra, hogy eredményként
kb. 30 kg rizs, cukor, liszt, étolaj, pástétomok,
konzervek, fél kg-os lencsék, sárgaborsó, tészták, paradicsommártások, gyümölcs és gyümölcskonzervek, zsír, több kg margarin, sajtok, szaloncukrok, mák, porcukor, kávék, kakaók, habkarika, kisebb mennyiségben kolbász, tartós tej, édes sütemények, kekszek
sorakoztak a bevásárló kocsikban. Háromszor
két bevásárló kocsival fordultak a segítő autósok. Még jóval előbb nagyobb játékadományt
(autók, autópálya, szolid robotjátékok, görlkorcsolya, Barbie-babák, és lakókocsi, jó állapotú mesekönyvek, társasjátékok) kaptunk.
Egy kedves adakozó, az azóta már férjével
együtt nyugdíjas otthonba költözött Mátyás
Józsefné, Erzsike néni az eredeti EU-s segélylistán szerepelt 30 családnak 1-1 kg szaloncukor vásárlására is adott pénzt, és tisztálkodási
szereket is küldött. December 17-én este 6
órakor a hittanteremben köszöntötte László
atya a családok képviselőit. Ekkor adtuk át a
plébániánk híveinek nevében is a bőséges
csomagokat benne egy kis betlehemi képpel a
családoknak. Szerény ünnepségünket Ferenc
atya is megtisztelte.
Évi rendszeres segítségként a főegyházmegyei
karitászigazgatóságtól nyáron érkező 1 db
táborcsomagot osztottunk meg a ministránsokkal és a külhoni (felvidéki) vendéggyerekekkel és januárban 6 db Béres-cseppet adtunk a rászorulóknak.
2. „Töltsük meg Szent Erzsébet kosarát!”
Süteménygyűjtés karácsonykor a hajléktalanoknak (80 db csomagot juttatunk el a Twiszt
Olivér Alapítvány segítségével). Az alapítvány 3 lelkes gondozója december 24-én
önként dolgozott. A rászorulóknak külön
adományként vitték aznap a plébániáról a kis
szaloncukros csomagokat betlehemi képpel és
az addig összegyűlt 2-3 db süteménnyel. Lelkesen mesélték, hogy gitárral kísért énekekkel
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is próbálják szebbé tenni Jézus születésének
napját a fedélnélküliekkel.
3. Vásárok:
A hívek kérésére termelői mézvásárt szerveztünk 1 alkalommal. A késői (okt. vége,
nov. eleje) megrendelés miatt ez elhúzódott.
Jövőre szeptemberben hozza a termelő a mézet megrendelés nélkül. Ami nem fogy el,
visszaveszi.
Ez
nagy
segítség
lesz
mindannyiunknak.
A tavaszi almavásár sikeres volt.
Az őszi burgonyavásár kevésbé, a minőség
miatt. Jó szívvel ajánlották, elfogadtuk. A
minőségért elnézést kérünk.
4. Agapék (karitásztagok adománya):
Minden 4. vasárnap a 9 órás mise után – ekkor
vártuk a kedves híveket mindannyian egy kis
beszélgetésre is (fogadóóra)
A ministránsavatást követően megvendégeltük
az oltárszolgálatot végzőket.
Márciusban az édesanyákért és a Szent Anna
Óvodáért mondott szentmise után az óvodásokat láttuk vendégül.
5. „Vígadj boldog Pannonia… hiszen belőled származott Erzsébet, ékes asszonyunk.”
- Az Árpád-kórház betegei javára zenés irodalmi jótékonysági délutánnal és az azt követő agapéval köszöntöttük plébániánk és Újpest
Erzsébeteit, valamint azokat, akik megtisztelték részvételükkel rendezvényünket. Az ünnepi műsort Marczis Ferenc atya nyitotta meg.
Közreműködtek a vers- és prózamondó verseny legjobbjai, valamint az Erkel Gyula Zeneiskola tanárai és növendékei. A műsort
megelőző vers- és prózamondó versenyre a
könyvjutalmak, valamint az agapéhoz szükséges dolgok vásárlását egy nagylelkű adományozó, Mátyás Józsefné, Erzsike néni tette
lehetővé. A jótékonysági délután adományaiból (9.100,-Ft) karácsonyi szeretetcsomagot
vittünk volna az Árpád-kórház betegeinek,
azonban a járvány miatt decemberben sajnos
nem kaptunk látogatási engedélyt. Így ezt az
összeget jövőre tesszük el. Köszönet a Szent
János Apostol Általános Iskolának a műsor
befogadásáért.
6. Pénzadomány:
Támogatottak:
Adományból 3 szükséget szenvedő testvérünknek tudtunk 5,000-5,000,- Ft-ot adni karácsonyra. A hívek adományaiból „1 tojás ára”
a hajléktalanoknak– 80 db húsvéti csomag (2
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szelet sonka, kenyér, mustár, főtt tojás, csokitojás) eljuttatása Twiszt Olivér Alapítvány
segítségével 10.000 - Ft a leánytábornak.
7. Tárgyi adomány:
4 db használt irhabundából 2 db-ot fogadtak el
szívesen.
II. Részvétel a plébánia közösségi életében
1. Folyamatos jó kapcsolat a Baba-Mama
Klubbal
(egy karitásztag rendszeresebben részt vesz a
„klubfoglalkozásokon”, rendszeres részvételünk a „komatál” akciókban. (Kedves családok! Még sok ilyet szeretnénk!) Adományból
háztartási eszközökkel tudtuk támogatni a
mamákat.
2. A Nagyi Gulyására
lehetőségünk volt rászoruló családokat is hívni. „Jól neveltek vagyunk!” Vendégségbe üres
kézzel nem megyünk, ezért 150 palacsintával
örvendeztettük meg a jelenlévőket.
3. Szent Ignáci lelkigyakorlat
személyes részvételként vagy otthoni imákként mindannyiunk lelki gyarapodását szolgálja.
4. Emléklap
az új ministránsoknak, bérmálkozóknak
5. 19 határon túli magyar (17 gyermek, 2
felnőtt) nyaraltatása, napközbeni ellátása
(programok: Szent István Bazilika, Országház
– Szent Korona, Mesterségek ünnepe – Budai
Vár, Állatkert – játszótér, Margitsziget – tűzijáték.) Augusztus 17-21 között a befogadó
családok (4 éjszaka, reggeli, vacsora, ünnepi
estebéd stb., gyermekek hozása és elvitele a
plébániáról) segítségével a felvidéki Szepsi és
Nagyida hittanos gyermekei voltak vendégeink és mutatkoztak be a búcsún. Köszönjük a
befogadó családok áldozatvállalását, krisztusi
szeretetét. Ezt az alkalmat használjuk fel arra
is, hogy a rászoruló családok közül néhánynak
ebédet vigyünk, vagy együtt ebédelhessenek
gyermekeik a vendégekkel, rész vehessenek
az ingyenes programokban. Nagyon örültünk,
hogy ministránsaink focimeccsre hívták ki
őket. Az együtt elköltött ebéd mindkét csapatnak jólesett.
6. Plébániai búcsúval kapcsolatos munkálatok:
Segítés (étel-ital előkészítése, süteményhozás
szervezése, búcsúemléklapok készítése) és a
hagyományos búcsúk hangulatát idézően „vá-
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sárosok” (könyv, textilajándéktárgyak, népművészeti cserépedények) felkérése.
7. Szent Erzsébet kenyere – november 19. –
süttetés, osztásának megszervezése minden
misén, eljuttatásuk a betegekhez, 40 db átadása az egyházmegyei központi karitászigazgatóság által megjelölt, hajléktalanokat
segítő intézménynek is
8. Könyvvásár rendezése az adventi vasárnapi miséken a Szent Anna Óvoda támogatására
(10.000- Ft céltámogatásként)
9. Egyházmegyei karitászközponti karácsonyi ajándékozásra rászoruló gyermekek
küldése a Magyar Szentek Templomába a
Szent János Apostol Általános Iskolából, a
Szent Anna Óvodából valamint a környék
rászoruló gyermekei.
10. A templomnál lévő Kereszt gondozása.
11. „Így imádkozzunk a Szenteste!”
– plébániánk közös szentesti otthoni imádkozásához az imák sokszorosítása. A december
20-i misén minden jelenlévő vihetett egy imát.
III. Segítség,, lelkigondozás:
1. Kérésekre orvos ajánlása, beteglátogatások, segítségnyújtás.
2. Problémák meghallgatása, megoldáskereséssel segítés.
3. A leginkább rászorulók étellel, a vásárokkor a termelőtől kapott „ráadásmennyiségekkel” segítése. Kérésre a házimunkában, költözésben segédkezés.
4. Bekapcsolódás az országos Lelki adoptációs mozgalomba. „Megszületnék…” Egy
megfogant gyermek életének megmentése
imádsággal 9 hónapon át. Fogadalomtétel
szervezése és fogadalomtétel: augusztus 15.,
október 10-én az autóbuszos zarándoklat napján a drégelypalánki Szent Erzsébet templomban hatan tettek fogadalmat.
5. Plébániánkon 3 fő kap gyógyszertámogatást a Főegyházmegyei Karitásztól.
IV. Ajándékok:
1. Keresztelőingecske varrása, hímezése
minden, plébániánkon megkeresztelt gyermeknek (40 db), és ima
2. Háziáldás lap készítése a plébániánkon
házasságot kötő ifjú párnak
3. Kis adventi koszorúk készítése és eljuttatása az elsőpéntekes betegekhez, valamint
időseknek.
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V. Karitászmisék az általános ima és kérés
mellé személyes kérés felírásával
(anyagi hozzájárulást kértünk a kedves
testvérektől, hogy a miséket be tudjuk fizetni):
1. január 1., 18 órás mise – hálaadó mise a
plébánia híveiért, a segítségekért
2. február 15., 11 órás mise: testi-lelki
gyógyulásokért
3. március 15., 9 órás mise: Szent József,
Mária jegyese – házastársakért, édesapákért
4. március 29., 11 órás mise: Gyümölcsoltó
Boldogasszony - édesanyákért, Szent Anna
Óvodáért
5. november 8. 18 órás mise: Szent Imre, a
magyar ifjúság védőszentje - a magyar és különösen egyházközségünk ifjúságáért
6. december 5., 18 órás mise – Szent Miklós
ünnepe, – a gyermekekért.
VI. Zarándoklatok, lelkigyakorlatok, képzések,
1. Főegyházmegyei szervezésben háromnapos
lelkigyakorlaton vett részt Máriabesnyőn 2 fő.
2. Részvétel a Szent Jobb körmeneten a főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitásszal
együtt.
3. Egyházmegyei Karitász lelkigyakorlat Magyar Szentek Temploma – november 22.
4. Engesztelő zarándoklaton voltunk Tsitáron
a Magyarok Nagyasszonya Engesztelő Kápolnában és Drégelypalánkon a Szent Erzsébet
templomban (Nógrád megye) október 10-én.
Az odafele út a rózsafüzér imádkozásával,
Mária-énekekkel, a kegyhely történetének
megismerésével telt. A szentmisét Marczis
Ferenc atya mutatta be. A kedves hívek imaszándékait az oltárra tettük.
VII. Karitászkiadványok:
1. Szent István napi templomi búcsúra
emléklap készítése, osztása a búcsún.
2. Szentesti imák –elvihető volt a december
20-i szentmisén.
3. Családáldásra emléklap készítése.
4. Rászoruló családoknak, hajléktalanoknak húsvéti és karácsonyi kis emléklap készítése.
Isten áldását kérve a kedves testvérekre, köszönjük a tevékenységeinkben való részvételüket, támogatásukat. Ez utóbbit a hajléktalanoknak készülő karácsonyi csomagok készíté-
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sekor tapasztaltuk meg leginkább. Ilyen sokan,
és lelkesen még soha nem „dolgoztunk”. Külön köszönet a fiataloknak, akik mertek és
tudtak idejükből áldozni erre, és elfogadva
„hajlottabb korunkat” a munka közben vidám
perceket tölthettünk együtt.
Kérjük a kedves hívek további segítségét, azt
hogy ne féljenek a karitászmunkától, a sokszor
ismeretlen, de a plébániához tartozó rászorulók segítésétől. Örömteli ismeretségek alakulnak ki, a segítettek nagyon hálásak. Szívet
melegítő az a mosoly, amellyel megköszönik
az irgalmasságot, s amelyet velük együtt mindig az Úr Jézushoz tehetünk.
Várjuk a személyes jelentkezést is (név, elérhetőség leadása a templom bejáratánál a hátsó
padsornál a Karitász Postaládába).
Rendszeres tájékoztatást a Karitász hirdetőtáblán lehet olvasni.

„Ti is el akartok menni?”
„Ti is el akartok menni?” – kérdezte Jézus a
legbensőségesebb barátaitól, az apostoloktól.
Persze, hogy a szívében fájdalom volt, miközben ezt a kérdést kimondta, de semmi áron
nem volt hajlandó elszakadni céljától, vagyis
Atyjának akaratától. Mégis a történelem során
ez a kérdés is visszhangzik, mint megannyi
más is, melyet csak akkor érthetünk meg, ha
kinyitjuk fülünket a múlt szavára. De vajon mi
mit válaszolunk erre? Vajon hajlandóak vagyunk-e egyáltalán észlelni a kérdést?
Mióta ismerjük a tékozló fiú történetét, már
tudjuk, hogy az Istent elhagyni nem csak fizikálisan lehet, hanem úgyis, ahogy ezt az idősebbik fiú tette: nem is vették észre, még talán
ő maga sem, hogy már régen nincsen otthon
atyja házában, csupán fogságát tölti. Nos, tehát el akarunk-e menni? Nem? Pedig amikor a
kényelem mellett döntünk Isten ügye helyett,
vagy konkrétabban az érzelmeink mellett döntünk az igazság szerinti tettekkel szemben,
akkor igennel válaszoltunk a feltett kérdésre.
Hányan vagyunk mi, templomba járó keresztények, akik elfogadjuk az Egyház tanait, még
élni is próbáljuk a hétköznapokban, de mégsem vagyunk otthon. Miért? A válasz nyílván
való: mert börtönnek érezzük az igazságot,
mely meghatározza, hogy merre léphetünk,
mit tehetünk, mit kell éreznünk, mit kell vallanunk. És valóban, ez a legmélyebb börtön,
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ahol már mi magunk vagyunk bezárva, nem
csak a testünk. De a katolikus hit nem ilyen.
Az az Egyház, melyet Krisztus 2000 éve alapított nem ilyen.
Jézus, amikor hirdette evangéliumát, nem a
mai világ közgondolkodására alapozta szavait,
hanem a maga korának és közegének fogalmazta meg azokat. Ezt ma is tudomásul kell
vennünk. Ő a zsidók erkölcsi és hitéleti gyakorlatával szemben egy belső szeretettől irányított közösséget akart. De nem abban az
értelemben, mint ahogy a mai „sola caritas”
elvű új protestantizmus mondja; igenis akart
Egyházat, de nem olyat, mint a zsidóké volt,
ahol karám erkölcs volt a hangadó. Tanításából egyértelműen megérthetjük, hogy Egyházát arra a szeretetre akarta alapozni, mely Istent minden ellenére (még önmagunk gyengesége ellenére is) szereti. Ez pedig minden mai
híreszteléssel szemben kemény szeretet.
Olyan, mely nem csak jó napokon, nem csak
boldog órákban magasztalja alanyát, hanem
akár annak ellenére is, hogy a szerető maga
sem méltó rá, hogy szeressen.
Ha tehát a feltett kérdésre igennel akarunk
válaszolni, meg kell újulnunk! Fel kell tennünk magunknak a kérdéseket: a magam hibáival tisztában vagyok-e? Szembe merek-e
nézni velük reálisan? Mindennek ellenére merem-e, akarom-e viszontszeretni a Teremtőmet, elismerve kicsinységemet? Kitartok-e
műve, az Egyház mellett, csupán azért, mert
Őt szeretem, vagy az emberi dolgok miatt akár
el is hagyom? Ha nem vagyok hajlandó a magam kicsinysége miatt dicsérni Őt megfelelően, akkor valójában magamat jobban szeretem, nagyobbra tartom, mint Istent.
Így cseng tehát ma is, a mi templomunkban is
a kérdés: „Ti is el akartok menni?” Természetes, hogy kényelmesebb a világ szerinti élet, és
szebbnek is tűnik. Könnyebb élvezni az életet,
mint lemondani róla. Olykor könnyebbnek
látszik akár elvetetni a gyermekünket, mint
szembefordulni környezetünkkel, vagy mint
zsíros kenyeret enni évekig. Igen, néha könynyebb bezárkózni, mint aktívan tenni (csupán
Isten iránti szeretetből) a plébániánk közösségéért, mert itt is vannak hibák. A mi dolgunk
csupán válaszolni a kérdésre, és hűségesnek
maradni imádságban Isten és az emberek
szolgálatában.
Molnár Miklós
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TANÍT AZ ÉLET: AZ AUKCIÓ
Egy jómódú ember, a fiával együtt nagy rajongója volt a ritka műalkotásoknak. Gyűjteményükben megtalálható volt sok remek alkotás Raffaellótól Picassóig. Gyakran csodálták
meg ezeket a műveket együtt. Amikor kitört a
vietnami háború a fiú katona lett.
Nagyon bátor volt. Az egyik ütközet során miközben egyik bajtársa életét menteni próbálta - halálos lövést kapott. Amikor édesapja
megkapta a hírt fia haláláról mély gyászba
borult. Egy hónappal később, nem sokkal karácsony előtt, valaki kopogtatott a gyászoló
férfi lakásának ajtaján. Egy fiatalember állt ott
kezében egy nagy csomaggal. Ezt mondta:
„Ön nem ismer engem, de én vagyok az a katona, akiért az Ön fia az életét adta. Sokak
életét mentette meg azon a napon. Amikor
engem biztonságos helyre vitt, egy golyó szíven találta és még ott azonnal meghalt. Gyakran beszélt Önről és arról, hogy mennyire szeretik a művészetet” A fiatalember átnyújtotta a
kezében tartott csomagot. „Tudom, hogy ez
egy szerény dolog, mert én nem vagyok egy
nagy művész, de azt hiszem, a fia kívánsága
az lett volna, hogy Ön kapja ezt meg.”
Az édesapa kibontotta a csomagot. A fia portréja volt benne, melyet ez a fiatalember festett.
Az apát mélyen meghatotta a gesztus és az a
valódiság, mellyel bajtársa eltalálta fia személyiségének vonásait. Különösen a szemek vonták magukra az apa figyelmét, miközben a
saját szemét könnyek árasztották el. Köszönetet mondott a fiatalembernek és fizetni akart
neki a képért. „Ó, nem uram, én soha nem
tudnám kifizetni azt, amit az Ön fia tett értem.
Ez ajándék, fogadja el kérem!”
Az édesapa a kandalló fölé akasztotta a festményt. Minden látogató, aki belépett a házba
először a fiú képéhez vezetett, mielőtt megmutatta nekik a többi műalkotást. Néhány hónappal később meghalt az apa. Festménygyűjteményéből egy nagy aukciót szerveztek. Sok
befolyásos és tehetős személyiség gyűlt össze,
nemcsak a festmények megszemlélésére, hanem azért is, hogy személyes gyűjteményük
számára megszerezzék azokat. Az aukció vezetője megnyitotta az árverést. A pódiumon
ott állt a fiú képe. „A fiú képével kezdjük az
aukciót” – mondta és máris feltette az első
kérdést: „Ki akar licitálni?”.
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Csend volt. Majd a hátsó sorokból megszólalt
egy hang: „Mi a híres festményeket szeretnénk látni. Tegyék ezt félre.” De az aukció
vezetője folytatta: „Kínál-e valaki ezért a
festményért 100 vagy 200 dollárt?” Ismét
csend következett. Majd újra megszólalt az
előbbi hang a hátsó sorból, de immár ingerülten: „Mi nem azért jöttünk ide, hogy ezt a képet lássuk. Minket a Rembrandtok és Van
Gogh-ok érdekelnek. A tulajdonképpeni aukció érdekel minket”.
Az aukció vezetője azonban nem zavartatta
magát és tovább folytatta az árverést. „A fiú!
Ki akarja a fiút elvinni?” A rövid csendet egy
szerény, de határozott hang törte meg a legutolsó sorból: „Én 30 dollárt adok a képért.”
Mivel nem volt tehetős ember, ez volt minden,
amit fel tudott ajánlani érte. Ez az ember az
édesapa és fia régi kertésze volt. „Tehát 30
dollár. Ki kínál 40 dollárt?”. Csend.
A mérges hang ismét megszólalt:
„Adja oda neki 30 dollárért, hadd
lássuk már végre a mesterműveket!”.
„Az ajánlat tehát 30 dollár. Senki
sem ad többet, mint 30 dollár?” Erre
a tömeg háborogni kezdett. Nem akarták már
tovább nézni a fiú képét. Feszülten várták az
értékes darabokat gyűjteményeik számára. Az
aukció vezetője lecsapott a kalapáccsal. „Először, másodszor, senki többet 30 dollárért!”
Egy férfi az első sorban kiabálni kezdett:
„Akkor most végre folytassuk a festményekkel!” Az aukció vezetője azonban letette a
kalapácsát. „Az aukciónak vége!” – mondta.
Erre a megdöbbent közönség szinte egyként
kiabálta: „És mi van a többi festménnyel?”
„Sajnálom. De amikor megbíztak ennek az
aukciónak a levezetésével, a végrendelet egy
külön záradékához kellett tartanom magam,
amit eddig nem árulhattam el. Csak a fiú képének árverésére kerülhet sor, és aki a képet
megvásárolja, az örökli az egész vagyont, beleértve a világhírű műalkotásokat.”
Kétezer évvel ezelőtt, Isten az Ő fiát adta
azért, hogy meghalljon a kereszten az emberek
bűneiért. Az aukció vezetőjének felhívásához
hasonlóan ma is így hangzik az üzenet: „A
Fiú! Ki akarja a Fiút?” Mert aki a Fiút választja, azé lesz minden. A győztes megkap
vele együtt mindent. A győztes mindent visz
(Az aukció megtörtént.)
Hollósy Ferenc dr.
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Idősebbek teadélutánja
November 28-i teadélutánunk már
adventi hangulatban telt el, a délelőtt
kötött koszorú első gyertyájának fénye mellett. Énekkel és imával kértük Istent, hogy
segítse életünket, hiszen az advent reményteljes, boldogító várakozás Jézus születésének
ünnepére és végső eljövetelére.
December 19-én, délutáni összejövetelünkön,
a közelgő karácsonyról beszélgettünk. Felelevenítettük a gyermekkori élményeket. Jót derültünk Ferenc atya saját történetén. A karácsony valóban elő húsvét, a húsvét pedig a
karácsony beteljesedése. Isten üdvözítő szándékának megvalósulása Krisztusban és a
Szentlélek által az Egyházban. Erről a szeretetről szólt Jakabné Márti és tanítványa Pfeffer
Zsuzsanna valamint Parizánné Klári verses,
zenés, énekes műsora, amit ezúton is hálásan
köszönünk.
Bízzuk újra életünket Krisztusra 2010-ben is
és szeretettel várunk közösségünkbe minden
érdeklődőt.
Mihály Péter

Ministráns avatás
A múlt évben, november 22-én, Krisztus Király ünnepén, négy ministráns jelölt társunk:
Elekes István, Illés Tamás, Oroszi István és
Tajti Dávid vált a Kertvárosi Ministránsgárda
avatott tagjává a szentmise keretein belül. A
ministráns vizsga sikeres teljesítésével és eddigi szorgalmas oltárszolgálatukkal, kötelességtudó magatartásukkal bizonyították, hogy
méltóak a sárga cingulus (derékkötő) viselésére. Isten áldását kérjük további szolgálatukhoz
a Ministráns gárdában.
Ministránsvezetők

A keresztény nevelés számára érvényes
legnagyobb parancs az, hogy az Isten képmását minél több lélekben, minél jobban kihozza.
Az iskola szűk szemszögével lehet jó mesterembereket képezni, az ember egy részét ki
lehet dolgozni, de az egész embert, a személyiség egész tartalmát csak valamennyi képességnek és tehetségnek együttes, lehetőleg
összhangzatos fejlesztése alakíthatja ki.
(Márton Áron püspök Breviáriumából I.)
Faragó István
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Adventi koszorúk
November 28-án, a Katalin bál napján, koszorúkötésre gyűltünk össze a nagyteremben.
12.30-ig kb. 60 ember jött el, hogy elkészítse
koszorúját. Jó hangulatban, bensőségesen telt
a délelőtt. A karácsonyi zene mellett vidám
beszélgetések kerekedtek! Néhány asszony
munkájának köszönhetően kb. 50 koszorú
készült azoknak, akik nem tudtak kötni, hogy
meg tudják vásárolni azt a koszorút, ami a
várakozást, Jézus jövetelére
való készülést jelképezi. A koszorún a 3 lila gyertya jelképezi
a bűnbánatot, a rózsaszín pedig
az örömöt. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített az előkészületekben, a lebonyolításban, és a pakolásban.
Jakab Zsuzsa

Mikulás-ünnepség
December 5-én, szombaton délután tartottuk
Mikulás-ünnepségünket a hittanteremben.
Versekkel, zenével, bábozással és színdarabbal készült kis közösségünk apraja-nagyja.
Olyan sokan lettünk, hogy Mikulásunk alig
fért be az ajtón. Öröm volt látni a gyermekek
ragyogó arcát és érezni a Jó Isten jelenlétét.
Köszönet a szereplőknek, a gitáros énekkarnak és mindenkinek, akik segítették a szervezők munkáját.
VME

Betlehemezés
December 23-án, immáron 3. alkalommal látogattak el hozzánk a kertvárosi Betlehemesek
és műsorukkal megörvendeztették családunkat. Gyermekeink csillogó tekintete, a karácsonyi hangulat és a krisztusi béke nagy
örömmel töltötte el szívünket.
Sok helyen megfordult a kis csapat és bizonyára mindenhol olyan szívesen fogadták
őket, mint nálunk. Van, aki idén „Odaföntről”
nézte őket és kísérte útjukat imádsággal és
szeretettel.
Köszönjük a szervezőknek, Csambalik Lacinak, Márfiné Rétfalvi Noéminek és a szereplőknek: Lukács Katinak, Gersei Csengének,
Faragó Andrisnak, Tajti Márknak és Dávidnak
a szolgálatukat.
Valkócziné M. Emese
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Vándorbetlehemesünk,
avagy, hogyan is kezdődött?
Mindig érdeklődtem a népművészet iránt
és a karácsony is mélyen megfogott minden
évben: az énekek, a megunhatatlan történet, az
angyalok, a pásztorok... Gyerekként furdalt a
gondolat, hogy miért csak a vidéki embereknek adatott meg a lehetőség, hogy hirdessék
egymás közt karácsonykor ezt a gyönyörű Krisztus-születést, énekeljék a sok-sok ősök
ízlelte, édes éneket? Lelkemben egymásra
talált a gondolattal a nagymamám iránti szeretetből kivirágzott érzés, amelyet a sok idős,
elesett, ágyban fekvő ember iránt éreztem:
igen, mi is megvalósíthatjuk, és nincs olyan
ember, akinek ez ne szerezne örömet!
Gimnazista voltam,
amikor - éppen idén
20 éve - karácsonyi
énekeket
csokorba
fűzve elindultunk az
ünnep előtt Betlehemezni. Ketten mentünk, tele lelkesedéssel,
kezünkben a címekkel, és bizony, mivel Budapest nem egy falu és nem számítanak az
emberek ilyesmire, csak egy helyre engedtek
be minket. Azóta sok tapasztalatot szereztem, és sokan várják és hívják a kis csapatot,
akik most már igazi, tradicionális házalós Betlehemessel örvendeztetik meg a betegeket, családokat. A hittanosokból verbuvált
gyerekcsapat évente új és újabb játékot gyakorol be és ad elő betegeknél, kisgyerekes családoknál, idősek teadélutánján, régebben kórházban, idősek otthonában. Szerénytelenség
nélkül mondhatom: mindenütt osztatlan sikernek örvendve, és töretlen lelkesedéssel. Bár
nem ilyen céllal indult, sokan megajándékozzák a gyerekeket játékukért.
Nagyon boldog vagyok, hogy a mi plébániánkon így működhet a szeretet és a hagyományőrzés ebben a formában, és annak is örülök, hogy ez más fiatalt sem hagy hidegen: 4
éve Csambalik Laci átvette a Betlehemesek
tanítását és vezetését, s még színesebbé tette e
vidám előadásokat. Remélem, e hagyomány
még sokáig megmarad nálunk és egyszer majd
unokáink is gyakorolni fogják.
"Istennek áldása szálljon a házadra!"
Szeretettel: Márfiné Rétfalvi Noémi ( Pimpa)

TIZENÖT ÉVES
A KERTVÁROSI KRÓNIKA!
Kedves Olvasóink. A tizenötödik évfolyamot indítottuk útjára. 1996. szeptember 15-én
vehették először kézbe ezt a kis plébániai lapot. Kezdetben kéthetenként négy oldalon,
majd havonta, jelenleg kéthavonta, nyolc oldalon keresztül kívánunk tájékoztatást adni Olvasóinknak plébániánk eseményeiről, programjairól. A lapindítók: dr. Gerber Gábor és
Zsuzsa voltak. Néhány hónap után munkájuk
miatt, évekig külföldön kellett tartózkodniuk,
és így a lapszerkesztést én folytattam.
Hálát mondunk a Gondviselő Istennek az
eltelt évekért, és mindazoknak, akik szolgáló
szeretetükkel hozzájárultak kis plébániai krónikánk megjelenéséhez.
Örömünkre szolgált, ha időnként elismerő
szavakat hallottunk munkánkról. Visszatekintve az elmúlt tizenöt esztendőre, plébániai
közösségünk tevékeny életét tanúsítja. Rendszeresen hirdettük, és beszámoltunk a különböző eseményekről. Emellett, a liturgiai évet
figyelemmel kisérve, közöltünk hitismereti
gondolatokat is. Igyekeztünk bemutatni szép
irodalmi alkotásokat is, valamint a tanító jellegű kis történeteket, példázatokat.
Köszönjük a kedves Olvasóknak, hogy
kézbe veszik és olvasgatják kis kiadványunkat. Kérem viszont, hogy kívánságaikkal, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat,
hogy a következő években még érdekesebben,
színvonalasabban szolgálhassuk Isten nagy
családját és szeretett plébániai közösségünk
tagjait az üdvösség felé vezető úton.
Dr. Gerber Alajos főszerkesztő
és munkatársai
Gratulálunk!
Születésnapi jókívánságainkat küldjük
Ferenc atyának (jan. 1.) és
László atyának (febr. 1.)
Isten áldása legyen további életükön is!
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A KATALIN-BÁLRÓL
November 28-án, szombaton, rendezte meg
közösségünk a Katolikus Kultúrházban a Katalin-bált, melyet László atya köszöntő szavai
és a fiatalok charleston-bemutatója
nyitott meg. Ezt Tóthné Schopper
Zsuzsi tanította be, akinek nevéhez
oly sok tánctanítás fűződik.
A díszítés az 1920-30-as évek
Amerikáját idézte a fiatalok kreativitásának, fantáziájának és áldozatos munkájának köszönhetően. A műsorközlő Vágvölgyi
Gergő volt. A zenét a mindenkori DJ-ink,
Gerber Balázs és Szöllősi Ferenc szolgáltatták, a finom szendvicseket pedig a Karitásztagok készítették. Hálás köszönet érte
mindannyiuknak.
Különlegesség volt a koktélbár, melynek mixerei (Kovács Sándor, Szlatényi Miklós, és
Csépányi Balázs) egész este jobbnál jobb italokkal szolgáltak a vendégeknek. Csambalik
László és Onika Attila Monty Python Sajtboltjelenetét, nagy derültség övezte.
Az örömbe egy kis üröm is vegyült, hiszen
úgy tűnik, véget ér egy fejezet a Katolikus Kör
bezárásával. 1996. novemberében vett részt
közösségünk először a keringős bálon, melyen
az akkori kertvárosi fiatalok adták elő a nyitótáncot, a bécsi keringőt. Az elmúlt években
rengeteg programnak adott helyet e ház, és
most fájó szívvel búcsúztunk tőle. Ezen a bálon a Katolikus Kör legjobb pillanatait egy kis
fényképes vetítéssel tettük emlékezetessé.
Köszönjük a szervezőknek ezt a gyönyörű
estét. Kívánjuk, hogy a lelkesedés és remény
az újrakezdéshez ne szűnjön meg.
(A www.ujpestkertvaros.hu oldalon számos
kép található a bálról, nézegessük szorgalmasan.)
Valkócziné M. Emese
Minden valószínűség szerint utolsó alkalommal került megrendezésre a Katalin bál a
Katkörben. És mivel ez volt az utolsó, meg
kellett adni a módját. Minden a szervezésben
részt vevő fiatal nevében írhatom, hogy igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból, hogy
egy igazi, felejthetetlen estét varázsoljunk a
kissé kopottas épületbe. És itt meg kell említeni az ötleteléssel töltött tetemes időt (kinek
hol: az iskolában, az íróasztal fölött, a munkahelyen, a metrón utazgatva), a napokig tartó
munkát a Katkörben, a szervezkedéssel járó
telefonálásokat, megbeszéléseket, előkészüle-
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teket. Ezért a buzgólkodásért a legszebb fizetség az volt, ahogy az ember megpillantotta a
korabeli ruhába öltözötteket, a szenvedélyes
pókerjátékosokat, a fáradhatatlan táncosokat,
és az a mérhetetlen sok dicséret, amit a bál
lebonyolításáért, a díszítésért,
és minden munkánkért kaptunk. Ez úton szeretnék megköszönni minden lelkesedést
és elismerést a Katalin bál
szervezői nevében.
Jakab Viki

EGYHÁZZENEI HANGVERSENY
Advent első vasárnapján orgona koncert volt
templomunkban.
A koncert szólistája Pócs Béla, a Szent Gellért
templom orgonistája barokk és romantikus
orgonaműveket szólaltatott meg, örvendetesen
nagyszámú hallgatóság előtt.
A hangversenyt megelőzően, az esti szentmisén a Laudate kórus énekelt, a kántori szolgálatot és az énekkar kíséretét Pócs Béla látta el.
A kórus meghívást kapott a Szent Gellért
templomba, Bárdos: Missa tertia című művének előadására.
Az estét záró agapén, a zene áthatotta meghitt
beszélgetéssel méltón kezdődött számunkra a
várakozás a Megváltó eljövetelére
Belakovics Zsóka
A „NAGYMÚLTÚ” LAUDATE KÓRUS
FELVÉTELT HIRDET
Szeretettel várunk új és régi tagokat próbáinkra, melyeket keddenként 18.30-tól - 20.15ig tartunk a plébánia hittantermében.
Elsősorban templomi közösségünk liturgikus
életét szeretnénk szebbé, gazdagabbá tenni
szolgálatunkkal. Természetesen külső felkéréseknek is eleget teszünk erőnkhöz mérten.
Lehetőség adódik zenekarral, orgonával is
énekelni.
Szoprán, alt, tenor, illetve basszus szólamokba lehet jelentkezni (kottaolvasási nehézség
nem akadály). 16 éves kortól mindenkinek,
aki szeretne közösségbe tartozni és fegyelmezett, szép munkával velünk együtt „énekelni
és ujjongni szívből az Úrnak” (Ef.19) "Isten
dicsőségére és a magunk örömére."(J.Kovács
Márta)
Gógucz Emma kórusvezető
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KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A plébániai gyerekek
és ifjak idén is bemutatták a pásztorjátékot
december 24-én a
templomban. Az előadást népes angyali
kórus is kísérte. Felidézhettük az ismert eseményeket a Szent Családról és a pásztorokról. A megszokott előadást még színesebbé tette egy XXI. századi
családot mintázó történet, mely keretként
szolgált a színdarabban.
Köszönjük Molnár Orsolyának a pásztorjáték
rendezését. A szereplőknek pedig gratulálunk
a szép előadáshoz.
Faragó András
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Szent Ignáci előkészület Nagyböjtre
Nagyböjtben lelki előkészület kezdődik a Plébánián, melyre szeretettel
várjuk régi imádkozó társainkat.
Azokat is, akik szeretnének mélyebben, esetleg új módon utat találni Jézushoz,
így Őt jobban megismerni és életükben odaadóbban követni.
Szükségeltetik: – Isten
után vágyódó szív – Szentírás – napi 15-30
perc otthoni ima.
Hetente egyszer, hétfőnként 18-tól 19 óráig,
összejövetel a Plébánián. Szeretettel várunk!
Első alkalom: február 15. hétfő 18 óra.
Keszthelyi László és Ágnes

FELNŐTT KATEKÉZIS
Sikeres karácsonyi ajándékkészítés
December 12-én, a közösség 20
lelkes tagja jött el hogy ajándékokkal lepje meg szeretteit a közelgő karácsony alkalmából.
Lehetőség nyílt plüssmacik varrására, narancsok díszítésére, gipszfigurák festésére, képeslapok és üvegmatricák készítésére is. A hangulatot az ünnephez kapcsolódó halk zene
tette meghittebbé.
Köszönet mindazoknak, akik imájukkal, ottlétükkel segítettek a résztvevőknek és a szervezőknek.
Kármán Erzsi

Közgyűlési meghívó
Az Egyházközség Képviselő Testülete
2010. január 31-én, vasárnap 19 órakor
tartja évi rendes közgyűlését plébániánk hittantermében. Szeretettel hívunk és várunk
minden tagot. Gerber Gábor dr. világi elnök
KÉRJÜK, TÁMOGASSA EGYHÁZUNKAT
adója 1%-ával!
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Újpest –Kertvárosi Orgona Alapítvány:
18090381-1-41 Szeretett Tanítvány Alapítvány: 18097467-1-41 Pénzbeli adományokhoz befizetési csekket adunk. Az alapítványok közhasznúak. Minden adományt
előre is hálásan köszönünk. Isten fizesse
meg!

A katekézis sorozat főként felnőttek és nagyobb fiatalok számára minden hónapban
egyszer kerül megrendezésre. A külön alkalmakon mindig más-más előadó tart előadást.
Helyszíne a plébánia hittanterme.
Megnyílt a Felnőtt katekézis archívum is, ami
az előadásokról készült összefoglalókat gyűjti
egy helyre. A jövőben a Kertvárosi Krónika
vonatkozó kiadásai is be lesznek linkelve ide,
az előadó és az előadás címének megnevezésével. A kivonatokat készítette Horváth Katalin és Faragó István.
Honlapunk: www.ujpestkertvaros.hu
5. előadása: 2010. január 13. szerda 18 h
Előadó:Kató Csaba diakónus, hitoktató
Téma: „Kinek tartanak engem az emberek?”
(Lk 9.18) avagy a lélekvándorlás tana
és a kereszténység.
6. előadása: 2010. február 10. szerda 18 h
Előadó: Gulyás Zsolt atya
Téma: „Nyújtsd a kezed!”, avagy a spirituális
élet három mozzanata
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Horváthné Kati
Az Újpesti Ökumenikus imahét megnyitója
lesz templomunkban január 18-án hétfőn,
18:00-kor.
Igét hirdet Solymár Péter evangélikus
lelkész. További programok a hirdető táblán
olvashatók. Vegyünk részt minél többen!

